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„МП – Агро 2012“ – ООД
Фирма вносител,

Издава „Тракия вест“ ООД
Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация
Пловдив  Година XIX  Брой 29 (809) 05–11.09.2013 г.  Цена 0,50 лв.

Пловдив се готви за Деня
на Съединението

разполага със следните видове
изкуствени торове, подходящи за предсеитбено торене на
житни култури и рапица.
– NP 15–20–0+40% S
– NP 25–10–0+20% S
– NP 25–15–0+30% S
– NP 10–20–0+20% S
– NP 2–20–0+22% S
– NP 20–20–0+15% S
– NP 10–30–0
– NP 5–20–0
– NPK 15–15–15
Тел.: 03111/2203; факс: 03111/2213;
офис – 0876/312 203;
управител – 0898/412 630;
e-mail: donimp@abv.bg

На площад „Съединение“
в 20.30 ч. ще започне тържествена заря-проверка.

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ

128-ата годишнина от Съединението на Княжество България с
Източна Румелия, ще бъде отбелязана по традиция с разнообразна
програма от събития в Пловдив.
Освен обичайното поднасяне
на венци и цветя пред паметниците на видни дейци на Съединението, пловдивчани ще имат възможност да наблюдават или да се
включат в мемориалния маратон,
да разгледат изложба, посветена
на голямото историческо събитие,
да чуят изпълненията на популярни български музиканти на площада пред общината.

В магазините от веригата КООП
ще намерите при най-изгодни цени
всичко, което ви е необходимо за
трапезата и домашния уют.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ 142
Тел.: 032/905 200, 905 230
GSM: 0889 666 898

Ето и пълната програма за
6 септември:

9.30 ч. – Старт на 38-я Международен мемориален маратон
„Съединение“ от площада на гр.
Съединение и финал на площад

„Обединен банков сервиз“ ООД
гр. Пловдив

(На стр. 5)

Министърът на земеделието и храните
откри гроздобера в с. Устина, Пловдивско

Тази кампания реколтата от
грозде е с 30–40 % над прогнозираното, обяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър
Греков, при откриването на гроздобера в лозята на винарска изба
„Домейн Юстина“ в село Устина,
Пловдивско. По думите му, продукцията от лозовите масиви у нас, е
опазена перфектно и се отличава с
много висока захарност. Това е гаранция, че „ще произведем хубави
и качествени вина, които ще се реализират на пазара, в конкуренция с
чуждата продукция“. Земеделските
ни стопани трябва да се радват на
тази добра реколта, която гарантира и добра реализация на техния
труд, заяви убедено министърът.
Но и отбеляза, че цената на гроздето, все още е незадоволителна и
българските гроздопроизводители, заслужават по-високи изкупни
стойности и повече пазари за реа-

(На стр. 3)

Продажба и сервиз
на банкова
техника
За контакти:
Пловдив
ул. „Димитър Талев” №2б
Тел.: 032/968 670

„ИМБО“ ООД
гр. Раковски

 Всички видове азотни, фосфорни

и калиеви торове

 Семена, препарати РЗ

 Дистрибутор на „Евроферт“,

„RAPOOL – България“,

 Директни доставки на карбамид

от Румъния и Русия.
 Въглища Донбас
Осигурен транспорт
Работно време: от 7.30 до 18.00 ч.
Събота от 7.30 до 13.00 ч.
кв. Ген. Николаево, GSM: 0889 519721
тел.: 03151/33 45, 32 81
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
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„Тракия вест“ ООД
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Брюксел
обмисля двойно
по-високи
помощи за
фермерите ни
Двойно може да
нараснат
държавните
помощи за
б ъл г а р с к и те фермери.
Тази
възможност е
била обсъдена в Брюксел с представители на Европейската
комисията, съобщи заместник-министърът на земеделието и храните
Бюрхан Абазов. В момента държавната субсидия е 7500 евро, а България
настоява тя да се вдигне до 15 хил.
евро на земеделско стопанство. Това
са пари, които се разпределят от
държавния бюджет като помощ за
малките стопанства, както и при неблагоприятни природни и климатични
периоди. За тях не се иска специално
разрешение от Брюксел, както е при
останалите субсидии, но пък е фиксирана строго конкретната единична
сума. Тя не трябва да се надвишава, в
противен случай от Еврокомисията се
налагат глоби.
Не само България, а и останалите
държави-членки настояват за вдигане
на тавана по средствата като надеждите са наесен България да подпише
споразумението. Досега субсидиите
от държавния бюджет са отивали главно като добавка към европейските
програми и доплащания. Сега обаче се
настоява за подпомагане на сектори
и ниши, които са извън фондовете и
поради това имат по-голяма нужда от
субсидии, поясни Абазов. Тази промяна
ще бъде включена в договореностите
за следващия програмен период 20142020 г.

Димитър Стойчев – председател на ППЗК „Напредък“ – с. Козаново, община Асеновград:

Тревожат ни ниските изкупни цени
и липсата на пазари!
Жътвата е на приключване. Вече
сме прибрали пшеницата и ечемика.
За разлика от предходната година,
при ечемика добивът ни е по-висок
350 кг./дка, за разлика от пшеницата,
при която е около 295 кг./дка. Сортовете, които използваме са едни и
същи от години, но пролетните валежи оказаха своето влияние. Те помогнаха на ечемика, но влошиха качеството на пшеницата. В момента,
около 50% от нея, може да се продава
само за фураж. Сортовете пшеница,
които ползваме са „Садово 1“ и „Диамант“. През тази година получихме
добри добиви от твърдата пшеница
– 415 кг./дка., на която обърнахме
повече внимание. Използвахме инсектициди, фунгициди и по-висока
посевна норма. Предполагам, че на
това се дължи открояващия се добив, на фона на другата пшеница.
Тези дни ще започнем да жънем
слънчогледите. Покрай преваляванията, 50% от тях са готови за жътва,
но има и зелени. С колегите в района се тревожим от ниските изкупни
цени. Не можем да се сравняваме с
Добруджа. Тях може би ги устройват
тези цени, но ние много трудно можем да продаваме на около 0.26 лв./
кг. пшеницата, което е под себестойността. При ечемика цената не пада

под 0.30 лв./кг., което е с някаква
печалба. Проблемът е и в търсенето. Има две мелници в района, но те
търсят качествена суровина, а не фуражна. Благодарение на по-високия
добив от ечемика, успяваме още да
задържим пшеницата и да не я продаваме. Ще издържим още може би
месец.
Имаме намерения за новата стопанска година, да засеем около 3
хил. дка с пшеница и ечемик. През
тази година рапицата беше пълен
провал. От сушата дори не поник-

на. В момента съм спрял машините,
защото е много сушаво, почвата е
твърда и постоянно се чупят лемежите на машините.
Обработваме 5800 дка от землището на село Козаново. Половината
от тези площи са поливни. На част
от тях, член-кооператорите ни отглеждат фъстъци. Козаново е един от
районите, в който все още отглеждаме тази култура и сме от последните
мохикани на това производство, в
рамките на 600 дка. Кооперацията
отглежда 60 дка. Те са добър приход
през зимата, когато се закъса с плащането на сметките. През миналата
година фъстъците бяха 300 дка. и
имаше много добра цена – около 4.50
лв./кг., но падна на около 3.20 лв./кг.
Ако тя се запази, през следващата година ще има отлив. През 1997–1998
г. сме стигали до 1200 дка.
Най-голямата ни тревога са ниските изкупни цени и липсата на
пазари. Никой не казва, дали се изнася или не. Покачват се цените на
горивата, а субсидията за единица
площ от 26 лв./дка, не стига за нищо.
Ползваме кредит от банка, с който
покриваме належащи нужди срещу
субсидиите и се надявам скоро да ги
дадат.

ТВ екип

Димитър Греков – министър на земеделието и храните:

Успешните форми
на коопериране имат бъдеще
„Убеден съм, че успешните форми на коопериране трябва да съществуват, като обединяват производители на различни култури и различни
въдства, в търсене на устойчиви
общи резултати“, заяви министърът
на земеделието и храните Димитър
Греков, по време на среща с Управителния съвет на Националния съюз
на земеделските кооперации в България.
„Формите на сдружаване в доброволни кооперативи на земеделските производители, е път, който
Европа също подкрепя, в това число
и финансово, и в който има бъдеще“,
посочи министърът. Според него,
кооперациите успешно трасират модели на обединение. Към тях се ори-

ентират днес и по-големи групи собственици на земи, производители и
търговци на земеделска продукция,
с цел отстояване на общите си интереси.
По думите на председателя на УС
на Националния съюз на земеделските кооперации в България Петър
Николов, кооперациите са икономически феномен, в който се съчетават
икономика и демокрация. Той посочи, че 18% от земеделската земя в
България, се обработва от над 900
земеделски кооперации със среден
размер на 7118 дка, по данни от преброяването на земеделските стопанства през 2010 г.
Според Николов, ролята на кооперациите в социалната сфера в бъл-

гарското село, също е важна, защото
осигурява работни места. Председателят на Комисията по земеделието
и храните към Народно събрание
проф. Светла Бъчварова посочи, че
се работи по Закона за кооперациите.

Слънчогледът тази година в района на Пазарджишко, е в много добро
състояние и може да кажем, че през
последните години не сме имали
толкова висок добив. Това каза Петко Димитров, зърнопроизводител от
Пазарджик. Стопаните в региона очакват средно над 200 кг от декар, което се получава много рядко. В някои
блокове дори има прибират от 240–
250 кг от декар, а средният добив ще
бъде малко по-нисък. Слънчогледът
е с много добро качество, а и маслеността е по-висока, коментира Димитров. Според него, царевицата, която
е била посята навреме, също е в добро състояние. Тази, която закъсня и
изпусна първите влаги, поникна по-

рядко, ще бъде с по-нисък добив. Въпреки това, очакваме един нормален
добив, не по-висок от други години,
който за Пазарджишко е около 700–
800 кг от декар. Все още е много рано
да се правят точни прогнози, защото
царевицата е зелена.
За сега очакванията за изкупните
цени и за тези две култури, както за
ечемика и пшеницата, са за много ниски стойности. Коментират се цени от
250 лева на тон при царевицата, при
цени от 400 и 450 лева преди година,
но тези очаквания не са реални. За
слънчогледа със сигурност може да се
каже, че цената е ниска, защото има
реални сделки и е около 480 лева без
ДДС за тон, добави Петко Димитров.

Производителите в Пазарджишко
очакват високи добиви от слънчоглед

трета страница
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
Йонко Николов – зеленчукопроизводител от Асеновград:

Пловдивска
област – лидер
по имотни
сделки – 6000
за 6 месеца

За качествено производство,
трябват сериозни субсидии!
Със земеделие се занимавам от
20 години. Имам бостан на 81 дка с
дини, пъпеши и тикви, в землището
на село Козаново. Земята е наша, но
годината не е добра за дините. Реколтата е слаба и е много ниска цената.
Вносът от съседни държави, подбива цените на родното производство.
Идват прекупвачи, които купуват
от нас. За да можем да реализираме
продукцията си, ходим и на борсата
в село Огняново. Ясно ми е, че като
член на Европейския съюз, стоките
от него влизат безмитно, но Китай и
САЩ не са нейни членове. Въпреки
това пазарът е наводнен с фъстъци
от там. Три тона фъстъци от миналата година, все още не мога да реализирам. Фирмите, които изкупуваха продукцията, в момента вземат
само вносен. Преди години гледах и
тютюн, но се отказах от него, защото
спряха премиите за него.
Семената за дините са холандски
сорт. Използваме ги, защото са подобри от българските. Те са високодобивни, но всичко зависи много от
година. През тази, след пролетните
дъждове, имаше много пръскане и
копане. Разходите станаха тройни,

а продукцията е по-слаба, от предходните години. По-добре да беше
суша, от колко падналите дъждове,
които съсипаха продукцията ни. В
района им достатъчно поливна вода,
която да използваме. Дават ни смешни субсидии, а се очаква да произвеждаме с високо качество. Без сериозни средства, няма как да стане

България от розовия цвят до дестилацията на маслото, ще може да се нарича „българско розово масло“. Така ще
се гарантира качеството и под това име,
няма да може да се продава продукт,
произведен в Турция и Китай например, коментират производителите.
Българското розово масло се прави
от цвят на Rosa damascena, без примеси на клонки, листа или неразтворени
пъпки, пише в документите, които ще
изпратим до Брюксел. В него не трябва да има механични примеси, като кал
или камъни. Преработката на розовия
цвят, трябва да се прави в рамките на
10–15 часа, след брането чрез воднопарна дестилация. Водата, с която
се прави дестилацията, трябва да е
изследвана за качествата си в Регионалната здравна инспекция. Розовият
цвят се смесва с вода в съотношение
1:4 до 1:5, за да се получи максимално
добро качество на розовото масло.

Пловдивска област е национален лидер в сключването на имотни сделки.
За първите 6 месеца на годината, в Имотния регистър на Агенцията по вписвания, са записани 5984 имотни сделки,
докато през първото полугодие на 2012
г., те са били с 22% по-малко – 4841.
По данни на брокери, лидерството се
дължи най-вече на покупко-продажби на
земеделски земи. Регистърът не прави
разлики между различните характеристики на недвижимостите, така че не
може да се каже точно, колко са подписаните договори за ниви.
Като цяло, сделките с недвижими
имоти в страната, са се увеличили с
11,1% през първото полугодие на 2013
г., в сравнение със същия период на миналата година. Това показват най-актуалните данни на имотния регистър и
Агенцията по вписванията.
От 1 януари до 30 юни 2012 г. в
страната са сключени 89 741 сделки за
продажба на имоти. За същия период на
2013 г. са отбелязани 99 890 сделки.
Друго обстоятелство, характеризиращо пазара на земеделска земя, е, че
има сравнително голям ръст и на сключените арендни договори в страната.
От 39 490 такива договори, вписани
през първото полугодие на м. г., през
същия период на тази година, те нарастват на 41 584. Ръстът, спрямо 2012
г. е 5.3%.
Общината с най-много сключени
арендни договори за второто тримесечие на 2013 г. е Лом, област Монтана. Там са вписани 1091 договора.
Следват още Червен бряг, Плевен, Оряхово, Монтана и Ловеч. В десетката
попадат и Кнежа, Враца, Силистра и
Добрич, известен с рекордните цени
на земеделските масиви в последните
години. Сделки по покупко-продажба се
сключват дори на нива от 1200–1500
лв. за декар, докато рентата върви по
80–120 лв. за декар.

средства по линия на de minimis“,
уточни той.
Официалното откриване на гроздобера стана с водосвет и танци на
деца от местен фолклорен състав,
в присъствието на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното инж. Красимир Коев, областният управител на
Пловдив Венцислав Каймаканов,
народни представители, кметове и
земеделски производители от региона. Мястото – лозята на винарска
изба „Домейн Юстина“ в с. Устина,
Пловдивско е емблематично за богатството на българската земя. Избата е разположена в покрайнините на
Родопската яка в село Устина, на 26
км от Пловдив, регион с богата винена история. Нейният собственикът

и управител инж. Милко Цветков е
убедителен пример за предприемчивост. С инвестиция на средства от
другия си бизнес, свързан с доставка
на оборудване за винопроизводство,
и с помощта на евросредства от
Програмата за развитие на селските
райони (защитени проекти по мярка 123 за изграждането на избата, а
по-късно и по мярка 311, за дегустационната зала в нея), създава бутиковата винарска изба за преработване на грозде от собствени масиви и
отглеждане на качествени вина в дъбови бъчви. „Искаме да продаваме,
не само продукта вино, но и услугата винен туризъм, който в съвременните условия на свръхпроизводство
и задоволеност, е един от начините
виното да бъде популяризирано като
стил и качество на живот. Българското вино има невероятен потенциал и
много хубав път от тук нататък, ако
бъде спазван. Моят път е качеството“, сподели собственикът на винарната Цветков.

това. В напредналите земеделски
държави се дават сериозни субсидии на производителите. Аз получавам по 28 лв./дка., колкото дават
и на зърнопроизводителите, което е
нищо. Зеленчукопроизводството е
много по-скъпо, защото има много
повече ръчен труд.

ТВ екип

Патентоваме си розовото масло

Българското розово масло е на
път да бъде патентовано от Брюксел. Страната ни вече е на финалната
права, преди изпращането на искане
за защитено географско указание на
продукта. Земеделското министерство
е публикувало заявлението за регистрация на сайта си. До 14 септември
тече срокът, в който биха могли да се

изпращат възражения срещу искането
за патент, подготвено от Сдружение
„Българско розово масло“.
Ако няма възражения, документът
ще бъде изпратен в Брюксел и ще чакаме максимум година, за да получим европейска протекция за родното розово
масло. След приключване на процедурата единствено продукт, произведен в

Министърът на земеделието и храните
откри гроздобера в с. Устина, Пловдивско
(От 1 стр.)

лизация на продукцията. Заради количеството и качеството си, тя е напълно конкурента и за това усилията
на ресорните институции са точно в
тази посока. „Ще заминем за Китай,
където има много голям интерес към
нашите вина. Министерството на земеделието и храните продължава да
работи за отваряне на нови пазари за
българските производители“, увери
министърът.
Проф. Греков отбеляза, че през
последните години има увеличаване на площите с десертни сортове.
„България има определен потенциал
в развитието на десертни сортове и
това производство трябва да се развива и в бъдеще. Точно по тази причина, производителите получиха и
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Ивайло Пандов – собственик на „Панда ИП“:

Бизнесът ни се нуждае от силно
партньорство и комуникация
с държавните институции
Бизнесът
в
България се нуждае от по-засилено партньорство
и комуникация с
държавните институции. Това заяви Ивайло Пандов, собственик
на „Панда ИП“,
която е водеща
фирма в общественото хранене.
По думите му, засиленият диалог
между частните
фирми и институциите може да се
постигне, като се
изкорени разбирането, че е срамно
един министър или държавен служител, да се вижда с бизнесмен. „Не
може Министерският съвет и министрите да са откъснато общество и
до тях да имат достъп само избрани
фирми“, коментира Ивайло Пандов.
Според него, държавата трябва
да е открита към бизнеса и като има
проблем, той трябва да може да се
дискутира. „За целта трябва да има

кой да те приеме и да те изслуша“,
смята той.
Необходимо е бизнесът да може
да генерира идеите, а не политиката
да генерира бизнеса, категоричен бе
Ивайло Пандов. С всяко ново правителство се променя и цветът на
бизнеса. Един път той е червен, друг
път син или лилав, коментира лидерът в общественото хранене.
Той допълни, че всеки път, когато

дойде нова власт в държавата, се появяват нови фирми, приближени до
властимащите, а тези с 10–20 годишна история, които генерират работни
места от години, биват подлагани
на натиск. В тази несигурна ситуация, компаниите не смеят да създават нови работни места, защото не
се знае, какво ще е тяхното бъдеще
утре, подчерта той.
„Грешката, която се прави у нас,
е че бизнесът се оценява по човека,
който го оглавява, а не по фирмата
и нейните постижения в годините“,
смята Пандов. Това е точно обратното на световната практика, където
именно компанията и нейните резултати са водещи, а не собственикът
или акционерите.
Според предприемача, държавата
трябва да засили контрола на всички
публични регистри, като следи дали
коректно се подава информация към
тях, от страна на частните фирми
и дали тя съответства на данните в
НАП.
С тези мерки, бизнесът помежду
си, винаги ще може да си създава
правилна преценка, категоричен бе
Ивайло Пандов.

4,5 милиарда евро отпуска ЕС
за иновации в селското стопанство

Европейският съюз ще отпусне 4,5 милиарда евро за иновации
в селското стопанство по програма
„Horizon 2020. От догодина, българските фермери ще получат допълнително 7,8 млрд. евро от европейските фондове по линия на общата
селскостопанска политика, и още 1,5
млрд. евро национално съфинанси-

ране.
Държавата ще насърчава усилено интегрирането на науката, под
формата на иновации в селското стопанство и агробизнеса, предвижда
Стратегията за устойчивото развитие на българското селско стопанство в периода 2014 – 2020 г. Целта
е да се намали сегашната висока себестойност на производството, тъй
като поради липсата на достатъчно
техника и механизация, в секторите
зеленчукопроизводство, животновъдство и овощарство, се разчита
основно на ръчния труд.

Ще се създават
национални фондове
за иновации в селското
стопанство

Европейският съюз ще даде възможност да се създадат национални
иновативни фондове, които да се фи-

нансират от големи арендатори, инвестиционни фондове и подкрепени
от държавата, за да се развиват иновации в селското стопанство.
Според националната стратегия,
най-важни ще бъдат инвестициите в разработката на нови породи
животни и сортове култури, които
да са адекватни на измененията на
климата. Ще се разработват такива
сортове зърно, зеленчуци и плодове,
които да издържат на продължителна суша.
Друга възможност, предвидена от
ЕС и националната стратегия е, браншовите организации да разработват
съвместни проекти за алтернативно
използване на биологичните суровини, най-вече при производството
на биоенергия. Европейският съюз
предвижда до 2030 г., селскостопанският сектор да осигурява 25 на сто
от биоенергията в общността.

И лютеницата от Първомай вече е
защитено географско наименование
„Лютеница Първомай“, на етикета, на която има изрисувано хоро,
вече е географско указание, регистрирано в Патентното ведомство.
Това съобщиха от компанията-производител – „Булконс Първомай“.
Фирмата произвежда популярната
лютеница и е инициатор за вписването му в Държавния регистър на
географските означения.
Регистрацията не означава, че
само „Булконс Първомай“, може да
произвежда тази лютеница. Според
законодателството,
географското
указание се различава съществено

от другите обекти на индустриална
собственост, като търговската марка
например. Собственикът на търговската марка е монополист, единствено той, има право да ползва регистрирания обект за срока, определен
от закона. Географското указание
(както и наименованието за произход) е колективно право. То може
да се упражнява от повече от един
производител и не е ограничено във
времето.
Всяка фирма, организация или
лице, които упражняват стопанската си дейност в даден регион, може

да регистрира или да ползва вече
регистрирано географско указание.
Условието е продуктът да притежава
качествени характеристики – резултат от географския произход, а производителят му да спазва описаните
изисквания и технология за производство, с които се кандидатства за
регистрация пред Патентното ведомство.
Означаването на продуктите, чрез
географски индикации, е способ за
защита на производителите от даден
регион срещу проявите на нелоялна
конкуренция. Чрез географските оз-

Земеделците
с данъчната
отстъпка до
2014 г.
До края на 2014 г. занимаващите
се с растителна и животинска продукция, могат да плащат до 60% от
данъка върху спечеленото от реколтата си, като останалото се поема
от държавата.
Това съобщават от Държавен
фонд „Земеделие“. Отстъпката от
корпоративния данък се прилага от
началото на 2011 г., като основната
цел, е земеделските производители да
бъдат стимулирани да инвестират
в нова техника. Европейският съюз
прилага тази помощ отдавна. През
юни 2012 г. Брюксел одобри продължаването на помощта до декември
2014 г.
Данъчно задължените лица, регистрирани като земеделски производители, могат да избират дали да
се възползват от предоставеното
данъчно облекчение, като не е необходимо да кандидатстват за това пред
приходната администрация.
Лицата упражняват правото си
на избор с попълването на годишната данъчна декларация по чл. 92 от
Закона за корпоративното подоходно
облагане (ЗКПО) за съответната година. Тази декларация се подава до 31
март на следващата година.
При условие, че лицата са заявили
желанието си да се възползват от
данъчното облекчение, за тях е налице възможност да преотстъпят,
т.е. да не внасят ефективно в републиканския бюджет корпоративния
данък в размер до 60% от данъчната
им печалба за дейност по производство на непреработена растителна и
животинска продукция
Размерът на преотстъпения данък се определя от самите данъчно
задължени лица, като той зависи,
не само от данъчната печалба, но и
от финансовите им възможности за
собствено участие.
При условие, че лицето е реализирало висока данъчна печалба, но размерът на планираната инвестиция е
по-нисък, за лицата съществува възможност да преотстъпят по-нисък
размер на корпоративния данък от
60%, например 10% или повече.
начения се съхраняват национални
традиции, трупани в продължение
на години.
Не е тайна, че в региона на Първомай две фирми от години се борят за пазарен дял: „Булконс Първомай“ (производител на „Лютеница
Първомай“), и „Консервинвест“ –
с. Православен (производител на
„Първомайска лютеница“). Етикетите на един от видовете лютеница
на двете дружества (тази с хорцето)
са близки, както и наименованието на продуктите им. Цялото това
сходство е направено, при пълно
спазване на законовите изисквания,
което не пречи на компаниите периодично да се обвиняват в нелоялно
поведение на тема „кой е оригиналът“.
ТВ екип
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

България е 65-та по износ в света
България се нарежда на 65-о място в света по износ през 2012 г.,
като за една година се е изкачила с 4 места нагоре в класацията

Има стоки, по които дори сме на
първо, второ и трето място, със значителен дял в световната търговия.
Това сочи анализът на Българската
стопанска камара (БСК), направен
по данни на Световната търговска
организация (СТО).

По износ
на семена от
слънчоглед например, България е на второ
място в света,
с дял от 14,1%
в
световния
експорт.
На
трето
място
сме по износ
на нерафинирана
анодна
мед и на руди
от благородни
метали, с дял
съответно 10%
и 9% от световния износ.
Страната ни
е №1 в световен мащаб по износ на преработени
зърна, които служат като суровина в
хранителната индустрия. България
държи 20,5% от световния износ на
този продукт.
В челото сме и по експорт на
пшеница, като държим 12-о място.

Когато обаче класацията се прави
по групи стоки, позициите на страната ни са далеч по-скромни. Найвисокото – 17-о място, държим в износа на маслодайни семена, а на 18-о
сме по износ на житни растения.
При електрониката, машините, фармацевтичните продукти и
много други стоки, сме след 35-о
място, най-често между 50-а и 60-а
позиция. От това БСК прави заключението, че изготвените наскоро 18 секторни експортни стратегии, написани по поръчка на
Агенцията за малки и средни предприятия, не вършат никаква работа.
Данните на СТО показват, че в много
групи или отделни стоки има постоянен ръст на българския износ, през
последните години. Рекордът е при
цигарите, при които за последните 5
години, се отчита експортен ръст от
49% годишно. Но анализът на БСК
констатира, че това в много малко
случаи се дължи на увеличаване на
количествата, а причината основно е
повишението на цените на съответната стока.

Белгийци строят студентски град
в Пловдив

На първата си среща, експертите са обсъждали и предложения за
подпомагане на ромската общност.
Бизнес-консултантът от Берлин –
Детлеф Кухенбекер смята, че бедни
пловдивски роми, могат да бъдат ангажирани в строителството на жили-

ПЛОВДИВСКА СТОКОВА БОРСА

Житото тръгна надолу

Ниските цени са сериозна заплаха за зърнопроизводителите, коментират анализатори
Сериозен ценови спад завладя
зърнения пазар на Пловдивската
стокова борса в края на август. Брокерите определят ценовата ситуация, с тази от 2010 г., когато поради
високите реколти, цените също бяха
на ниско ниво.
Ниските цени са сериозна заплаха за зърнопроизводителите, като
много от тях нямат гаранция, че ще
успеят да покрият себестойността
на продукцията си.
Ценовата ситуация на зърнения
пазар в страната, е повлияна от два
фактора – външен и вътрешен. Световното производство на пшеница
надмина рекордните 705 млн. тона

и ръстът, спрямо миналогодишната
реколта е 7,62 %.
Сходен е ръстът на добивите от
пшеница и в ЕС. Очакваната реколта
от суровината за насъщния е 134,2
млн. т. или с 6,93 % повече, спрямо
миналата година. Ръстът при царевицата достигна 14,79 % до 65,2 млн. т.
Подобна е и ситуацията отвъд
океана, където котировките на борсата в Чикаго, реагираха с низходящ
тренд, спрямо миналогодишната реколта.
В България тазгодишната реколта от пшеница е с 7,9 % по-висока,
спрямо миналогодишната и достигна 4,670 млн. т. При вътрешно по-

годишната очакват в смолянското село
Смилян. Това съобщи кметът на селото
Събка Миткова. По думите й, хората вече
са започнали да берат фасула, заради сушата. Село Смилян е известно в цяла България, а също и в чужбина с вкусната бобена
култура.
По този повод, всяка година в селото
правят празник на фасула. Тази година той
ще се проведе през последната събота на
месец ноември. Миткова заяви, че този
път ще бъде по-различен – ще има много
нови моменти и изненади. В Смилян се
проведе традиционният празник на селото
„Бащино огнище“. Много жители на селото, които живеят във вътрешността на
страната, са се завърнали, за да се видят
с близките си и да се повеселят, допълни
Миткова.

Пловдив се
готви за Деня на
Съединението
(От 1 стр.)

ща, в които след това да живеят.
8 милиарда евро е предвидил ЕС,
за интеграция на българските, румънските и унгарските роми в следващия програмен период. Важно е
да се възползваме от това финансиране, смята проф. Петков.

„Съединение“ – Пловдив, с награждаване на победителите в 12.00 ч.
10.00 ч. – Катедрален храм „Света
Богородица“ – Тържествен молебен,
отслужен от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит
Николай
11.00 ч. – Паметник на Захари
Стоянов – поднасяне на венци и цветя
11.30 ч. – Паметна плоча на майор Райчо Николов – поднасяне на
венци и цветя
12.00 ч. – Площад „Стефан Стамболов“ – концерт на „Биг Бенд Пловдив“
18.00 ч. – Площад „Стефан Стамболов“ – празничен концерт с участието на Рафи, Богомил, Сани Алекса и Тома
19.00 ч. – Площад „Централен“,
пред Военния клуб – възстановка на
събитията от 6 септември 1885 г. от
комитет „Родолюбие“
19.45 ч. – Исторически музей
– откриване на изложба „БЪЛГАРСКОТО СЪЕДИНЕНИЕ ОТ 1885
ГОДИНА В ИЗКУСТВОТО“
20.30 ч. – Площад „Съединение“
– тържествена заря-проверка

требление от около 2 млн. т. се очертава излишък от около 3 млн. т., ако
прибавим и миналогодишните остатъци от зърно.
Очаквана реколта от царевица е
с 56% по-висока, спрямо миналогодишната и прогнозният добив достига 2,5 млн. т. При вътрешно потребление от около 900 000 т. и при
тази суровина се очертава излишък
от около 1,6 млн. т.
Към момента, не е ясно количеството реколта от слънчоглед, но при
всички случаи, тя ще бъде около миналогодишната (1,362 млн. т.) и при
вътрешно потребление от около 500
000 т., също се очертава приличен
излишък.
Външните и вътрешните фактори
с посочените излишъци, оказват сериозно въздействие върху низходящия ценови тренд.
По време на 35 редовна търговска сесия на Пловдивската стокова
борса, котировките „купува“ и „про-

дава“ на зърнения пазар, достигнаха
изключително ниски нива, спрямо
ситуацията отпреди 12 месеца.
Докато през миналата година,
сделките с пшеница за същия период, са били на ниво 448 лв./т без
ДДС, то сега най-ниската котировка
„продава“ (300 лв./т.) е с 49,33% пониска, спрямо миналогодишната, а
тази на купувачите е намалена със
79% до 240–250 лв./т без ДДС.
Подобен е и ценовият спад при
царевицата. Намалението в котировката „продава“, спрямо миналогодишната е с 13,33% до 300 лв./т,
а при котировката „купува“ сривът
достига 55% – 220 лв./т.
Най-сериозен е ценовият спад
при слънчогледа. Докато преди 12
месеца, сделките са сключвани на
ниво 913–923 лв./т, то сега котировката „продава“ е 550 лв./т (намаление с 67,82%), а спадът при котировката „купува“ достига 96% – 470
лв./т.

Вдигат общежития за 500
учащи с 1,5 милиона евро

Изграждане на студентски кампус и тържище за плодове и зеленчуци, са сред проектите, с които
започва работа новосъздаденият
дискусионен клуб „Експерти за развитие“ към областния управител на
Пловдив Димитър Каймаканов. 15
български и чуждестранни специалисти в различни области съставят
тази организация, чиито международен координатор е проф. Кръстьо
Петков.
Комплексът студентски общежития ще се гради, съвместно с
пловдивския Аграрен университет,
обясни проф. Жак Вилрокс от Свободния университет в Брюксел.
С белгийска инвестиция от милион и половина евро ще бъдат построени общежития за около 500
студенти.

По-добра бобена
реколта от
очакват село
Смилян
По-добра бобена реколта от минало-
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ

Няма да има
Трябва ни общ език с централната власт
закрити училища Общините искат 3% от плоския данък
Националноработи проформа, остави на същите нива таксата за
през новата
то сдружение на
нашите участни- депониране на отпадъци. В момента
общините в Репуци ще се оттеглят, общините дължат по 15 лв. на тон
учебна година в блика България
защото нямат ман- депониран боклук, които внасят в
(НСОРБ), ще подат да правят ми- сметка на съответната Регионална
Пловдив
иска от следващамикрия“, обясни инспекция за околна среда и води.
та година, между 2
Чавдарова.
От 1 януари 2014 г. сумата скача на
6091 първокласници от Пловдив и
областта ще прекрачат наесен училищния праг. Данните съобщи началникът
на Регионалния инспекторат по образованието Иванка Киркова. По думите
й, това не е окончателният брой, тъй
като се очакват още записвания до 15
септември. Само за града записаните
до момента първокласници са 3165.
Няма да има закрити училища през
новата учебна година в Пловдив. Това
каза началникът на Регионалния инспекторат по образование Иванка Киркова.
Тя уточни, че процесът по закриване
на учебни заведения е продължителен и
дори на общинско ниво в Пловдив да се
вземе такова решение, то трябва да
бъде внесено в инспектората за становище в определения срок.
В Пловдивска област също няма да
има закрити училища през новата учебна година, каза Киркова. Тя припомни,
че последното закрито училище в Пловдивско беше това в село Пъдарско.
В цялата област Пловдив има общо
206 държавни и общински училища.
Всички те се готвят за новата учебна година и ще бъде направено всичко
възможно там, където има ремонти,
да приключат, каза още Киркова. „При
тези от ремонтите, които продължават по оперативни програми и процесът не е завършен, ще бъде осигурено
безопасно протичане на учебния процес“, допълни Киркова.

и 3% от данък общ
доход да постъпва
в местните бюджети, обяви във
Варна, изпълнителната директорка на сдружението
Гинка Чавдарова.
Преди
няколко
години, НСОРБ
поиска преотстъпване на част от
подоходния данък
към
общините,
но идеята не срещна разбиране. Чавдарова заяви, че това ще е едно от
първите конкретни предложения на
неправителствената организация на
местна власт за законодателни промени, които ще бъдат разисквани на
възстановения Съвет по децентрализация към Министерския съвет.
„През годините разбрахме, че в
диалога си с централната власт, не
успяваме да говорим на един език,
по отношение на фундаменталните
теми и решаването им се отлага вече
повече от 20 години. Ако съветът

Тя допълни, че
НСОРБ ще поиска
и промяна в Закона за публичните
финанси, която да
облекчи общините, при съставянето на бюджетите
си. В момента общинските бюджетари трябвало да
се съобразяват със
17 инструкции и
указания на Министерството на финансите, които
били с предимство пред публичните
обсъждания по места и плановете за
развитие на общините.
„Това в никакъв случай не е децентрализация, а една от негативните констатации на последния доклад на Съвета на Европа, е именно
прекалената зависимост на местните власти от централната“, допълни
Гинка Чавдарова.
Тя посочи още, че сдружението
ще поиска и промяна в Закона за
управление на отпадъците, която да

35 лв. на тон, което сдружението
иска да избегне, защото това увеличение ще се отрази на таксата за
битови отпадъци, която и бизнесът
плаща. Целта на санкциониращата
мярка бе да стимулира общините, да
изграждат сепариращи инсталации,
но практиката показала, че много
малко градове могат да си го позволят. Преговарящите от наша страна,
юнашки обещали в 2009 г., още да
се закрият общинските депа, което
е невъзможно. НСОРБ ще поиска и
изменение в Закона за местните данъци и такси, с която да се промени
начина на формиране на данъчната
основа за имотите.
„Ще настояваме да се върви
към справедлива пазарна оценка,
защото в сегашната ситуация найголяма тежест има местоположението на сградата, което е погрешно.
Така един апартамент в голям град
дължи по-голям имотен данък отколкото палат във вилна зона или
курортно село, намиращ се на 3
км разстояние, например“ разясни
Гинка Чавдарова.

Нов подход към
Съединение
изоставащите региони с нов

предвижда ЕС за следващия център за
празника на
Влаковете между финансов период
Пловдив и Турция
ще се движат
със 160 км/ч

„След около година, влаковете между
Пловдив и границата ни с Турция, ще могат
да се движат със 160 км/ч“, съобщи министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията Данаил Папазов, по време на инспекция на стартирането на строителните дейности в отсечката Димитровград – Харманли.
Вече е завършена частта между Пловдив и Димитровград, както и трасето от
Свиленград до турската граница, а до лятото на тази година трябва да се модернизира и връзката между тях.
„Железопътните проекти са не по-малко важни от пътната инфраструктура и
за това през следващия програмен период
на оперативна програма „Транспорт“, се
акцентира главно върху този транспорт“,
каза министър Папазов.
По думите му, главната цел е до 2020
г., България да има изцяло модернизирани
жп линии по направлението Драгоман –
София – Пловдив – Свиленград, което ще
осигури възможността, влаковете между
сръбската и турската граница, да се движат със 160 км/ч.
Паралелно ще се работи и за цялостната
рехабилитация на жп линията Пловдив – Бургас. Проектът за реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли, е на стойност 136
млн. лв. без ДДС. Изпълнител на строителните дейности е фирма „Терна“ АД, а срокът
за завършването му е 14 август 2014 г.

Нов подход към изоставащите региони предвижда ЕС за следващия финансов период 2014–2020 г. С преобразуване на метода ЛИДЕР, който подпомага
местните общности в селските райони,
ще се дава възможност, определени региони да получат преференции, при усвояването на еврофондовете. Условието
е да бъде постигнато споразумение с
ЕС, към тях да се прилага интегриран
териториален подход, наречен „Водено
от общността местно развитие“.
„Област Смолян отговаря в най-пълна степен на критериите и може да стане
пилотен модел за това“, заяви областният управител Димитър Кръстанов. Основанието на областта да кандидатства
за такъв подход е записано в споразумението между България и ЕС – наличие
на сериозни дисбаланси между части от
територията на страната.

Според споразумението, подходът
„Водено от общността местно развитие“, ще е с фокус
върху селските и
рибарските
райони. Предвижда се
да има специални
мерки за конкретни територии със
специфики в различието, например
граничните области.
Подходът ще бъде
прилаган така, че
местната общност
да участва във взимането на решения
и да избира приоритети, които да бъдат
следвани.
От Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони за прилагане на подхода, се предлага да бъдат заделени 5%, от бюджета по фонда.
Аргументите на областната администрация са, че областта е 100% планинска, единствената в България само с
автомобилен транспорт, което пречи на
инвеститорите. Освен това не са развити
трансграничните връзки. Всичко това се
отразява на живота на хората и следват
негативни демографски процеси.
„Чеверметата, гайдите и фолклорът
на световно ниво, прикриват някои от
проблемите на Родопите. Но има нужда
от много сериозно въздействие в близките години, за да се компенсира изоставянето“, заяви пред министрите на
последното заседание на кабинета областният управител Димитър Кръстанов.

града

Последните ремонти дейности текат по ремонта на централната градска част в Съединение. Багери разкопаха
старата настилка и подмениха старите водопроводни тръби. Главната водопроводна инсталация, която минава
под стълбището на община Съединение
беше отклонена в друга посока, за да не
се налага повторно разкопаване. Изградена е и подземна система за шадравана на центъра и новата автоматична
система за поливане на парковете и
градините в града. Подменени са плочковите настилки, изградено е водно
огледало, подновени са алеите и осветлението в парковете на Съединение.
„Никой не вярваше, че ремонтът ще
приключи навреме и че Съединение ще
има нов център за празника на града“,
съобщи кметът на общината Георги
Руменов.
Центърът на града не е виждал ремонт от 30 години насам. Стойността
на ремонта е 1 милион 240 хиляди лева.
Проектът е финансиран по Програмата
за развитие на селските райони.
Паметникът на Съединението в
центъра на града, вече е измит и готов да посрещне гостите на 5 септември. Той е изграден и открит през
септември 1969 година и същата година село Голямо Конаре, е обявено за град
Съединение.
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КАЛЕЙДОСКОП

Откриха златни накити в Много причини
Какво ви очаква могилата на Брестовица да пием сутрин
през седмицата
ХОРОСКОП

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Не взимайте кардинални решения в делови и в личен
план. Оставете се да бъдете
носени от течението, защото
само по този начин ще успеете да се възползвате от информацията, която
така или иначе ще достигне до вас.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Не се впускайте да осъществявате нови инициативи, ако
не знаете, какъв ефект биха
имали те за вас. С уважение
приемете съветите, които
близък човек или приятел ви дава. Спокойно
посрещайте предизвикателствата, отправени
ви от съдбата.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Открийте удачен вариант да
се намирате близо до хората,
които обичате, като им отделите достатъчно от своето
време. Много от вас ще бъдат
изцяло ангажирани с обмисляне на стратегии, благодарение, на които да
увеличите материалните си приходи.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Правилната стратегия сега
ще ви донесе значителни ползи, а и в същото време ще ви
позволи да направите някои
промени в предварителните
си планове, според обстоятелствата, при които сте попаднали.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Бъдете гъвкави и се възползвайте от предоставените ви
шансове, без това на всяка
цена да означава отказ от това,
с което сте разполагали досега. В личен план изчакайте най-подходящия
момент, за да осъществите свое намерение.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Много от вас ще бъдат изправени пред труден избор,
който значително ще промени обстоятелствата в живота
ви като цяло. На първо време
съставете програма и си изяснете, какво бихте могли да очаквате – и чак
тогава преминете към действия.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Стремете се да бъдете максимално отворени за новите
възможности, които съдбата
ви дава. Ако искате да постигнете нещо конкретно, в
отношенията си с дете или
възрастен член на семейството, е задължително да проявите дипломатичност.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Направете
необходимите
усилия, за да предвидите,
какво ви очаква в бъдеще, защото така ще бъдете подготвени за изненадите, които ви
е подготвила съдбата. Важно
е да избягвате да съдите близките, приятелите и обичаните от вас хора.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Стремете се да си осигурите
поне минимални гаранции,
по отношение на делата, с
които възнамерявате да се заловите в най-скоро време. В
случай, че заемате отговорни постове, то на
всяка цена изисквайте от подчинените си да
проявяват ефективност и лоялност.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Заложете на отличната информираност, особено ако
планирате да извършите
конкретни дела в живота си
в най-скоро време. Част от
вас ще заложат на далечно
пътуване, което по някакъв начин ще повлияе върху живота им.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Използвайте всяка свободна
минута, за да постигнете поголяма яснота по въпросите,
по които очаквате развитие.
Не си позволявайте да предприемате необмислени рискове. Освободете се от миналото и направете място на новото като част от
бъдещето ви.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Много от вас ще се заемат с
уреждането на редица въпроси, които ви вълнуват от известен период, но ви липсваше
достатъчно време за тях. Опитайте да планирате и предстоящите си дела.

Сензационни открития направиха
археолози, по време на разкопките
на могилата край село Брестовица,
част от община „Родопи“. Там продължават интензивните дейности по
разкриването на обекта. След откритите два гроба в могилата, е разкрит
трети. В него са намерени златни накити. Гробът е от 1 век след Христа и
е на знатна жена от виден тракийски
род, за която се предполага, че може
да е съпруга на владетел. Ритуалът
на нейното погребение е бил с изгаряне. В гроба са намерени дървено
сандъче с апликации, две бронзови

ключалки с формата
на божество и закопчалка. В сандъка има
и два златни накита
от масивно злато –
брошка с филиграм и
касетъчен емайл със
запазена златна игла
на обратната страна
на брошката.
Вторият
накит
представлява висулка
за захващане на коса –
вид шнола, която има
формата на полусфера и е украсена със
златни топчета. В гроба са намерени
и три стъклени балсамария, в които
са се съхранявали парфюми и благовонни масла. Намерена е и бронзова
патера – съд за баня с дръжки.
Проучването на Памук могила
продължава, като вече повече от половината е разкрита. Кметът на община „Родопи“ Пламен Спасов, е
осигурил багер, който всекидневно
извършва дейности по разкриването. Осигурена е и охрана, за да се гарантира сигурността на археолозите
и откритите антики.

Награди за таланти
от Крумово

Крумовци покориха Международния фестивал за самодейни състави
в Царево. За трета поредна година
на него участваше вокална група
„Роза“ от село Крумово. Миналата
година те спечелиха второ място
на фестивала, а тази получиха специални грамоти за участието си на
престижното събитие. Като индивидуални участници се представиха
Мария и Жулиета. Двете талантливи момичета покориха журито
със своя талант и отнесоха медали
и купа към родното си място. Община „Родопи“ осигури автобус за
транспортирането на участниците до черноморския курорт.

„Нощ на музеите и
галериите“ – Пловдив, 2013

За девети пореден път ще се проведе „Нощ на музеите и галериите –
Пловдив“. Тя ще се проведе на 20 и 21 септември – петък и събота. И в
двата фестивални дни ще бъдат реализирани 18 проекта от програмата
„Град и публични пространства“ на различни локации из Пловдив.

на гладно вода
с лимон

Лимонът е мощен антиоксидант – Водата с лимон, е незаменим за нормалния метаболизъм, защитава организма от свободни радикали, извежда холестерола и укрепва
имунната система, защитава ни от преждевременно стареене.

Лимонът има високо съдържание на калий – той е важен минерал, който работи
с натрия за плавното електрическо предаване в главния мозък и нервната система.
Депресията, тревогата, страхът, често са
следствие от ниско ниво на калия в кръвта. Нервната система се нуждае от достатъчно количество калий, за осигуряване
на устойчиви сигнали към сърцето. Така че
здравето на вашето сърце, непременно ще
се подобри след редовно приемане на вода с
лимон.
Освен това, в лимона се съдържат калций и магнезий в добро съотношение. Калцият е нужен за костите, предотвратява
рахит и остеопороза, а магнезият е важен
за здравето на сърцето. Лимонът съдържа
следните витамини: каротин – 0,01 мг, витамин В1 – 0,04 мг, витамин В2 – 0,02 мг,
витамин В5 – 0,2 мг, витамин В6 – 0,06 мг,
витамин С – 40–70,0 мг, витамин РР – 0,1
и микроелементи: калций, калий, магнезий,
фосфор, натрий и желязо. Витамин Р в съчетание с витамин С, е отлично средство за
укрепване на съдовете. Вода с лимон може
да помогне за понижаване на кръвното налягане. Особено е полезен лимонът, при начален и умерен стадий на хипертонична болест, когато налягането не се повишава над
160/90. Ефективната лечебна доза е сокът
от два големи лимона на ден. Като се започне лечение с лимон, трябва редовно да се
измерва артериалното налягане и щом то
се понижи (а това е възможно след 2–3 седмици), да се намали дозата на приеманите
хипотензивни препарати или изобщо да се
откажете от тях.
Водата, разредена с натурален лимонов
сок, благоприятно влияе на работата на
ставите, като намалява болката, не само в
ставите, но и в мускулите. В лимонения сок
има огромно количество витамин С, който
помага на храносмилането, а също така повишава имунитета. Водата с лимон извежда
мазнините, помагайки за намаляване на теглото и придавайки на организма допълнителен тонус. В лимона се съдържат вещества,
които разграждат мазнините. Лимонената
киселина може да усилва секрецията на стомашния сок и да ускорява обмяната на веществата. Пектинът може да нормализира нивото на захарта в кръвта, а също да чисти
лимфния поток.
Как и кога да се пие вода с лимон – За
тази цел трябва да се използва топла пречистена или изворна вода. Вземете половин
чаша топла вода, без захар и изстискайте
там най-малко половин лимон. Най-добре
използвайте специална сокоизстисквачка,
за да получите максимум сок с минимум
усилия. След пиене на вода с лимон, трябва
да си изплакнете устата, за да се избегне
увреждане на зъбния емайл от лимонената
киселина. Вода с лимон трябва да се пие сутрин на гладно и да не се закусва веднага.
Някои препоръчват водата да се пие един
час, преди ядене за постигане на максимални
резултати.
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ВЪВ ВУАРР
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален
фонд на Европейския съюз
Схема: BG051PO001-3.1.08 Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища

Инвестира във вашето бъдеще!

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС
И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
ПЛОВДИВ

Общата
цел
на
проект
BG051PO001-3.1.08-0039 „Усъвършенстване на системата за управление във ВУАРР” е усъвършенстване на системата за управление на
ВУАРР, чрез изграждане на комплексно програмно осигуряване за
синхронизиране и автоматизиране
на дейностите по управление и въвеждане на мерки, свързани с изграждането и развитието на единни
критерии за висшето училище и неговите филиали, нови стандарти и
процедури за управление на качеството и повишаване ефективността
на образователния процес.
Специфичните цели са:
– усъвършенстване на системата
за управление във ВУАРР – система
за управление на качеството, система за администриране на процесите, система за информационно
обслужване на учебната дейност,
система за събиране на информация за научноизследователската
дейност, студентски изяви, събития
и др.;
– разработване на критерии, методи и процедури за повишаване
на качеството на дейностите във
висшето училище и резултатите от
тях;
– изграждане на комплексно
програмно осигуряване и усъвършенстване управлението на ресурсите;
– въвеждане на иновативност в
дейностите, извършвани от структурните звена на ВУАРР на всички
нива с насоченост към подобряване качеството на дейностите и ресурсна осигуреност – планиране,
организиране, протичане и контрол,
получени резултати, академична и
обществена валидност и престиж.
Дейности:
1. Анализ на състоянието, опре-

деляне на политика за усъвършенстване на система за управление във
ВУАРР, разработване на критерии
за управление на качеството и за
изграждане на програмното осигуряване
2. Проектиране и алгоритмизиране на програмното осигуряване
за управление във ВУАРР
3. Реализиране на комплексно
програмно осигуряване за усъвършенстване управлението на
ресурсите (реализирането на цялата
информационно-програмна
система) с цел непрекъснато подобряване качеството на обучение,
научна дейност и административно обслужване и усъвършенстване
управлението на ресурсите
4. Апробация на ППП и на процесите по информационното осигуряване за събиране и анализ на данни за непрекъснато подобряване на
качеството на обучение
5. Обучение и повишаване на
мотивацията на преподавателския
и административния персонал за
работа с информационно-програмната система
6. Осигуряване на публичност
Очаквани резултати:
– изграждане и развитие на стандарти и процедури за управление
на качеството в съответствие с рейтинговата система на висшите училища;
– изграждане на единна комплексна информационна система за
управление на дейностите и процесите във висшето училище;
– подобряване на основните и
спомагателните работни процеси
във висшето училище;
– повишаване на компетентността и мотивацията на преподавателите и служителите.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален
фонд. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите носи цялата отговорност
за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се
приеме като официална позиция на Европейския съюз или МОМН.

„АМВ–Агро“ ООД е основен
производител на сертифициран
клоново селекциониран лозов
посадъчен материал в България
от винени и десертни сортове.
Фирмата предлага цялостни
решения при опазване на лозови,
овощни, полски, технически и
други култури.
За контакти:
Производствена база
в с. Цалапица – 03149/3578;
0888 297742
Офис Пловдив – 032/682810
amv_agro@abv.bg;
veni_ianeva@abv.bg

www.velida1.com

Заповядайте на

СПОРТЕН РИБОЛОВ
с. Костиево, обл. Пловдивска
Тel: +359 886 836 013;
0889 626 100
Fax: +359 318 62 227
e-mail: bioworm@abv.bg
www.biotor.hit.bg

на шаран, сом, щука, бял амур,
толстолоб и каракуда на
общинския рибарник на община

„Родопи“, край с. Цалапица.

Телефон за връзка: 0886 864419

